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Fotozoektocht 

 

 

Infoavond zonnepanelen 

 

 

Pillampentocht 

 
 

 

Diner & Dance 

 

 

kwb@geelpunt.be 

www.facebook.com/KWB.GeelPunt 

kwb.geelpunt.be 

IBAN BE47 7875 5480 3280 

Juni-Juli-Augustus: KWB wandel zoektocht. 

Een onschuldige hand heeft de winnaars uitgeloot. Proficiat 

In bijlage vinden jullie ook de correcte antwoorden 

• Ristorante Dai Fratelli – 2 eetbonnen van 20 Euro 

- Wietse Persoons & Fam Vangeel-Verbist 

• Restaurant China Town – 2 eetbonnen van 20 Euro 

- Linda Sterckx & Gerarda Vangheel 

• Hotel Vivaldi – 2 ontbijtbonnen van 15 Euro 

- Jan Verhaert & Ben Vangheel 

 

15/10/2020 20u00 : Stroom op je dak.  

Wat brengt de toekomst voor zonnepanelen? Zijn ze nog nuttig of 

hebben ze hun aantrekkelijkheid verloren? Wat met de digitale meters? 

Hierop zal een deskundige antwoorden in een taal die iedereen begrijpt. 

Leden betalen € 5 en niet-leden € 8 (consumptie en versnapering incl.  

Gezien de Covid maatregelen is inschrijven verplicht. kwb@geelpunt.be) 

Het aantal deelnemers is beperkt tot 25. Vooraf te betalen op rekening 

IBAN BE47 7875 5480 3280 van KWB Geel Punt 

 

16/10/2020: KWB Cafe afgelast 

24/10/2020: Diner & Dance afgelast 

 

21/11/2020: Pillampentocht 

In de donkere straten en duistere velden van ’t Punt liggen weer een 

tiental opdrachten verborgen. Welke stoere kinderen zorgen ervoor dat 

hun mama’s en papa’s veilig terug geraken?  

Vooraf in te schrijven (kwb@geelpunt.be) met vermelding van naam, 

email en/of GSM. Vertrekken kan vanaf 17u45. 

Deelname KWB leden € 2 en niet leden € 5, liefst per overschrijving op 

rekening IBAN BE47 7875 5480 3280 

Hiervoor krijg je een drankje en een hapje. 

   

Start to run: 

Helaas niet meer voor dit najaar. We starten ermee in maart 2021 en 

dan kunnen we het “examen” afleggen tijdens de kermisjogging. 

Geïnteresseerden mogen altijd mailen kwb@geelpunt.be. 

 

Inschrijvingen activiteiten – enkele hoofdregels 

Er moet voor alle activiteiten vooraf ingeschreven worden, met 

vermelding van naam, email en/of GSM nr. De lijst van de aanwezigen 

zal 14 dagen bijgehouden worden. 

Betalingen dienen vooraf te gebeuren op rekening van KWB Geel Punt. 

        IBAN BE47 7875 5480 3280 van KWB Geel Punt 

 

Iedere deelnemer dient de maatregelen na te leven 

➢ Als iemand zich ziek voelt, blijft hij/zij thuis. 

➢ Iedere deelnemer brengt een mondmasker mee. Aan tafel 

mag het af, als je opstaat moet het op 

➢ De toog kan niet gebruikt worden. Drank wordt an tafel 

gebracht. 
➢ Gebruik de aanwezige handgel 
➢ Was je handen 
➢ Hou voldoende afstand in de zaal. 
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